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ODCIĘCI TRASĄ...
ZALANI WODĄ - HAPPY END

DROGOWA AWARIA, CZY BUBEL?



"Szkoda, że szanowni Pań-
stwo nie zaczną od siebie. Od np. zrzeknięcia się 
wynagrodzenia - bo w gminie kryzys! Nie wspo-
mnę o tym, że można przyjść na Walne, jedną rę-
ką klepać po ramieniu, chwalić, a drugą 

podnosić za obcięciem kasy dla ochotników. To 
jest najbardziej smutne! Nikt ze strażaków do 
straży po pieniądze nie przychodzi. Przychodzą, 
żeby pomagać, żeby się szkolić, nauczyć się cieka-
wych rzeczy i zdobywać nowe sprawności. 
W 2010 roku średnio strażak otrzymał za rok służ-
by 24h na dobę ok 1 tyś zł., czyli 83 zł miesięcz-
nie. Ten dochód nie pokrywa nawet paliwa na 
dojazdy (przy. Red. prywatnymi samochodami). 
Aż 1 tyś za rok, gdyż pięć dni całych i nocy praco-
waliśmy na wałach w Łomiankach. Wiele osób 
z tych pieniędzy uzupełnia braki mundurowe! Do-
kładają się do mundurów, do butów - dokupują 
sprzęt ochrony osobistej, który często się nisz-
czy. W 2011 roku było to 733 zł za rok. Wyliczam 
to dzieląc sumę przekazaną na ekwiwalent przez 
liczbę działających strażaków. Czyli 61 zł mie-
sięcznie. Od podanych sum - strażacy zrzekają 
się 10% ekwiwalentu - na poczet wydatków OSP, 
żeby m. in. jak Radni przyjdą na Walne, mogli 
zjeść kotleta. Więc radni i wójtowie kotleta zje-
dli. Mam nadzieję, że im się przed wyborami bę-
dzie odbijał". 

"Więc ja się mogę odnieść tutaj 
do tego, do tej kwestii (bo pierwszy raz nie usły-
szałem), że nie były konsultowane, więc były kon-
sultowane ze strażakami, tak babickimi, jak 
i z Borzęcina, przy czym jeżeli chodzi o konsulta-
cje ze strażakami z Babic, to na najwyższym 
szczeblu, mianowicie z Prezesem Straży, między 
innymi, i to nie jest prawdą, że nie było konsulta-
cji"

O NIBY KONSULTACJACH
I KOTLECIE, KTÓRY SIĘ ODBIŁ



(szerzej o tym na stronie 4)

Z SESJI RADY GMINY
GŁOS SOŁTYSA SIĘ NIE LICZY



W KĄCIKU STAREJ FOTOGRAFII
SKLEP, BAR I ZAKŁAD FRYZJERSKI

Nie wiadomo kiedy ten 
czas zleciał

zanim otworzyliśmy zakład musieliśmy 
przeprowadzić modernizację obiektu i dostoso-

wać go do naszych potrzeb, zaś pierwszym klien-
tem, który dokładnie 1 kwietnia 1992 roku 
usiadł na fryzjerskim fotelu był mój ostatni szef.

Przez te 20 lat wie-
le razy zmieniały się 
trendy fryzjerskie, ale 
jedno co się nie zmieni-
ło, to wpływ dobrze do-
branej fryzury na włas
ne, pozytywne samopo-

czucie
- korzystając 

z okazji pragnę, za pośrednictwem Gońca Babic-
kiego, podziękować wszystkim Naszym dotych-
czasowym klientkom i klientom oraz tym, którzy 
kiedyś u nas pracowali. Najserdeczniejsze po-
dziękowania składam również obecnej załodze, 
bez której nie byłoby przecież tego "20 lat minę-
ło"…



- Kto mówi?

- A, to Ty - Aniu, Andrzejku, itp. 

OSZUŚCI NA "WNUCZKA"
WCIĄŻ DZIAŁAJĄ I SĄ GROŹNI



POZNAJ SWOJEGO SOŁTYSA



DOROCZNY PIKNIK RODZINNY

AKTYWNE MAMY NA START
- RUSZAJĄ WARSZTATY JOGI DLA PAŃ W CIĄŻY



WIERUCHOWSKA I OŻAROWSKA

PRAWO JAZDY PRZEZ SMS

Z novum korzystają zwłaszcza 

młodzi kierowcy, którzy niecierpliwie oczekują 
na wydanie prawa jazdy. Mimo, że czas oczekiwa-
nia wynosi do 30 dni, często zdarza się, że pra-
wo jazdy możemy wręczyć już po 2 tygodniach

Media elek-
troniczne są wygodne nie tylko dla mieszkańców 
powiatu, ułatwiają również pracę w Starostwie. 
Tą drogą będziemy także powiadamiać o termi-
nach odbioru paszportów, pozwoleń na budowę 
i innych dokumentów.



UROCZYSTOŚCI KATYŃSKIE

DZIEŃ ZIEMI 2012



ZDARZYŁO SIĘ W GMINIE



W TELEGRAFICZNYM SKRÓCIE








